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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

21/2006. (X. 12.) Kgy. rendelete 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosításáról   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: 
SzMSz) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
Az SzMSz 1.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) Az önkormányzat Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény Városban területi irodákat 

működtet. 
(A területi irodák címét és feladatait e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.)” 

 
2.§ 

Az SzMSz 8.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) A közgyűlés alakuló ülésére nem kell alkalmazni e rendelet 21.§ (5) bekezdését.” 
 

3.§ 
Az SzMSz 45.§ (4) bekezdésének d) pontja az alábbira módosul: 
 
[(4) A megyei közlönyt minden esetben meg kell küldeni:] 
 

„d) a területi irodáknak;” 
 

4.§ 
Az SzMSz 51.§ (1) bekezdése a következő szerint módosul: 
 
„(1) A közgyűlés három főfoglalkozású alelnököt választ.” 
 



5.§ 
Az SzMSz 57.§- a az alábbiak szerint módosul: 
 

„57.§ 
A közgyűlés állandó bizottságai 

 
A közgyűlés nyolc állandó bizottságot (továbbiakban: bizottságok) hoz létre, amelyek a 
következők: 
 

a) Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság (13 fő) 
b) Kisebbségi Bizottság (9 fő) 
c) Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság (13 fő) 
d) Közbeszerzési Bíráló Bizottság (9 fő) 
e) Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság (11 fő) 
f) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (11 fő) 
g) Szociális és Egészségügyi Bizottság (11 fő) 
h) Ügyrendi és Jogi Bizottság (11 fő) 
 

(A bizottságok feladat-és hatáskörét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.)” 
 

6.§ 
Az SzMSz 61.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(1) A közgyűlés az általa meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának 

felügyeletére egy Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Tanácsnokot, két Koordinációs 
Tanácsnokot, egy Sport Tanácsnokot és három Térségi Együttműködési Tanácsnokot 
választ. (A tanácsnokok feladat és hatáskörét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.)” 

 
7.§ 

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kihirdetése napján lép 
hatályba. 

 
(2) E rendelet 1. és 3.§-a 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az SzMSz 1. számú 

melléklete, valamint a 2., 6. és 7. számú függeléke. 
 

Salgótarján, 2006. október 12. 
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